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Stevilka: 900-30/2008-2/15232
 
Datum: II. 9. 2008
 

MESTNI SVET MESTNE OBCINE LJUBUANA
 
Mestni trg 1
 
1000 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje Sveta Cetrtne skupnosti Dravlje k 18.loeld dnel'neg~ reda 22. seje.
 
Mestneg~ sveta Mestne oliCine Ljublj~n~ - »Predlog Od/oka 0 spremembah in .
 
dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto S4 Dravlje«
 

Svet Cetrtne skupnostl Dravljeodlolno nasprotuje Predlogu Odloka 0 spremembah in 
dopolnitvah Odloka 0 prnstorskih ureditvenih pogojih·za plansko celoto84 Dravlje. 

. Svet Cetrtne skupnostf Dravlje, Mestne obline· Ljubljanane odstopa od dosedanjih 
sklepov Sveta .Cetrtne skupnosti Dravlje Ia zakljulkov obravnav sprememb in 
depolaitev Odloka prostcrskth ureditvenih pogojih za plansko celoto 84 Dravlje. . 

Predlagamo, da Zupan g. Zoran Jankovic umakne tolko z dnevnega reda 22. seje . 
Mestnegasveta Mestne obline Ljubljana, ki bo dne 24. 11. 2008. 

. ·Predsednica Sveta f 
Cetrtne skupnosti Dravlje;MOL 

~ ~un~ritftl'-

http:www.cs-<lravlje.si


'!' ' MESTNA OBL:INA LJUBLJANA politika ma/ih reci in ve/ikih vizij ... ~ 
.' '" MESTNI SVET PRAVICNITRAJNOSTNI RAZVOJ VMESTU 
, Miha JAZBIN~EK, svetnik Zelenih Slovenije kapital tudi S socialno, ekolosko in kulturno funkcijo leIe J~I!.~ 

Datum, 12. november 2008 " 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

35").1- '-/ J.oo ~ • sr 
Zadeva: Predlog za umik 18. tocke 22. seje MS MOL 

Predlagani Predlog Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto 84 Dravlje (st. 3521-2/2003-37, z dne 27. 10.2008) ste predlagali na 22. sejo, ne da bi 
bila izkoriscena moznost enomeseene dodelave in uskladitve gradiva, kar je bil osnovni namen 
sklepa Odbora za urbanizem. V casopisih beremo, da je bilo »usklajevanje« stalisc s CS neuspesno. 

Predlozeno gradivo ne ustreza vsem predpisanim in potrebnim standardom za sprejetje takega 
akta, zato tudi prehiteno sprejetje akta nima nobene prakticne vrednosti za investitorje, ki bode morali 
pocakati na sprejet program opremljanja, da bodo lahko pristopili k vlogi za izdajo gradbenega 
dovoljenja, saj je placan komunalni prispevek predpogoj vloge za pridobitev dovoljenja: 
•	 Zakon 0 prostorskem nacrtovanju v 74.(3) clenu doloca: Program opremljanja sprejme obcinski 

svet z odlokom. Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka, s katerim se 
sprejme prostorski akt obcine, kot spremembe in dopolnitve takega odloka, ali s posebnim 
odlokom 0 programu opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom obcine. 

•	 Zakon 0 prostorskem nacrtovanju v 96.(4) clenu doloca: ... Prostorski ureditveni pogoji iz 25. 
elena ZUNDPP se do dneva uveljavitve obcinskega prostorskega nacrta ... lahko spreminjajo in 
dopolnjujejo po dolocbah tega zakona, ki urejajo obcinski podrobni prostorski nacrt. 

•	 Zapis razgovora z dne 28. 10. 2008 med Zupanom, Podzupanom, Predsednico CS Dravlje in 
Predsednikom UO Lesnine Inzeniring ne more steti kot nadomestilo s programom opremljanja 
izracunan komunalni prispevek iz vee razlogov. 

Predlozeno gradivo ne ustreza vsem predpisanim in potrebnim standardom za sprejetje takega 
akta, tudi z vidika neenakopravnega obravnavanja nosilcev investicijskih namer: 
•	 Zakon 0 prostorskem nacrtovanju v 58.(1) clenu doloca: Obcina pripravi osnutek podrobnega 

prostorskega nacrta na podlagi prikaza stanja prostora, obcinskega prostorskega nacrta in izrazenih 
investicijskih namer obcine ter drugih oseb. 

•	 Ze sam zapis razgovora z dne 28. 10.2008 med Zupanom, Podzupanom, Predsednico CS Dravlje 
in Predsednikom UO Lesnine Inzeniring kaze na neenakopravno obravnavanje nosilcev 
investicijskih namer, saj Lesnina Inzeniring ni edini nosilec investicijskih namer na obrnocju. 

Lep pozdrav in lep dan, 
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Miha JAZBI SEK, 
svetnik Zelenih v M"s MOL 
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Miha JAZBIN~EK. svetnik Zelellih Slovenije v MS MOL, SI·IOOO UUBUANA, Krekov lrg 10, W: 01/306 4539; 041/790919; faks: 01/306 4525; e-mail: millll.jazbinsckrii.huhljwla.si 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
SVETNISKI KLUB SOCIALNIH DEMOKRATOV 
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana I 
If 306 45 3D, 306 45 33, lEI 306 45 32, e.posta: soc.dem@ljubljana.si 35:tl- ~ J()t:>~ .. 5j 

Datum: 13.11.2008 

MESTNA OBCINA UUBUANA k 18. tc.. 22. seje MS 
MOL 

MESTNI SVET 24. november 
2008 

AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA 0 PROSTRSKIH UREDITVENJ:H POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO 54 
DRAVUE 

1. AMANDMA k 29. clenu 

v tocki a.) Vrste posegov v prostor - Dovoljeni so naslednji posegi, rnorfoloska enota 1A11 se: 
- v drugi alineji crta tekst »za zmanj~anje primankljaja parkirnih mest v rnorfoloskl enoti 1A12 je treba 
zagotoviti najmanj 100 parkirnih mest«, 
- crta tretja alineja. 

Obrazlozltev: Primankljaji se resujejo venoti iN2 sami, podzemne povezave kleti niso potrebne, ker 
bo obrnode iNi saturirano s parkirnimi mesti na lastni parceli. 

2. AMANDMA k 29. clenu 

pri tocki b.) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov, rnorfoloska enota 1A11 se spremenita: 
- prva alineja tako, da se glasi: 

- vislnskl gabariti novih objektov so najvec ( objekt A: K+P+9+2T, objekt B: K+P+7+2T, objekt 
C: K+P+4+2T), 

- tretja alineja tako, da se glasi: 
- FSI je najvec 1,8 

Obrazlozltev: Kapaciteta prostora ( FSI) mora biti usklajena s kapaciteto sosednjlh obrnod], ki imajo ze 
sama po sebi tezave s parkiranjem. Sarno ena parkirna klet kornaj omoqoca dovolj parkirnih rnest za 
predlagano etaznost. Enako se popravijo podatki 0 etafnostl tudi na prilofenl regulacijski karti. 
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Gregor Istenic 

Svetnik SD v MS MOL 


